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۱۳۹۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منزب ترشع همخز مدبا قشع برطم
منکب ار مغ تلبس منک هناش برط شیر

دوش زاس برط کنوچ دوش زان ناج همه ات
منک رود شرس ز لگ دوش زاب مخ رس ات

ماهدکشتآ قشاع ماهدب یلیلخ کنوچ
منثو شقن نمشد مدرخ و ناج قشاع

لمح و دیشروخ یتفج لمع و تسراهب تقو
منت فرب دوش بآ ملد نوخ دنک شوج

یاهدش نازادگ هچ زا یاهدش نابات هم یا
منسح یور قشاع ملد راتفرگ تفگ

مدرب یم ناشک شوگ مدشک یم یسک قشع
منجم نوچ نت همه ناز مدسر یم _ب ریت

مرکش رحب هقرغ مرش و روش نیا رد هچ رگ
منطو یوب هب هزات مرفس ریسا هچ رگ

http://ganjoor.net/moulavi/
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منطو یوب هب هزات مرفس ریسا هچ رگ

ماهدب یلامج تفج ماهدب یلاصو رای
منف هب ییادج داد اضق دناوخرب هفسلف

نطو یوس نم دبنج نم نت رد یگر هک ات
منقذ نیریش هش یا ناود و نارپ مشاب

ششک شوگ بلط ناو ششوخ یوب نآ مد هب مد
منمس و ورس یقاس ارم درک ناور بآ

مدش بوخ نآ هنتف مدش بوقعی هرمه
منهریپ ناج فسوی مرک هب دتسرف هیده

یشک وت ار افو سوق یشوخ هچ اناج قحلا
منص وت نوچ یسک چیه دوب هدید ناهج ود رد

منزن ربارب هچ رگ منزبرب وا رب رب
منکش هشیش هدنب منز گنس نآ رب هشیش

تسا هدش هبعک دصاق افج موطرخ هب لیپ
مندگرک ره روای مقح لیبابا وچ نم

ماهنمیم ره متسر ماهنیآ ره لقیص
منمجنا ره مجنا ماهنسرگ ره توق
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منمجنا ره مجنا ماهنسرگ ره توق

مدحا فطل هیاس مدخ و دق ره ینعم
منمچ و غاب هیاد مدب و کین ره هبعک

دوب یوک ره شزوس دوب یوخدب شتآ
منتخ بوخ دشاب دوب یوروکن کنوچ

یروخ هزوک ینز هساک یرگن ژک نیدب وت رگ
منتن بسانم هک زج مدمص لدع هیاس

ناهج نابوخ رورس ناهش هاش یا دش تقو
منهد دیوگن کنآ ینک حرش مرک هب هک


